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Afscheidsmusical groep 8 – topklasse
Afgelopen maandagavond 27 juni zat onze aula
vol met ouders en familileden van de leerlingen
van groep 8. En het was de moeite allemaal
waard!. Wekenlang was er geoefend om er een
spetterende show van te maken. De opvoering
voor de kinderen van groep 3 t/m 7 die middag
verliep al heel erg goed. En ’s avonds kwam het
tot een explosie van talent, durf, enthousiasme en
emotie. Een donderend applaus was de beloning
voor alle acteurs.
Dit jaar was de opvoering van de musical wat
eerder dan gewoonlijk vanwege het, aanstaande,
zwangerschapsverlof van juf Renske.
Het was weer een avond waar nog lang over
nagepraat zal worden.
Het schoolplein ‘komt er aan’
Wanneer alles volgens plan gaat wordt er, begin
september, gestart met de werkzaamheden aan
ons fantastische nieuwe en uitdagende
schoolplein. Het projectplan voor ons schoolplein
is zo uitdagend en stimulerend dat diverse
landelijke organisaties het initiatief ondersteunen
met mooie donaties. Ook de opbrengst van onze
sponsorloop is een belangrijke bijdrage en
daarmee hebben we laten zien dat de kinderen er
ook hard aan gewerkt hebben.
Het bedrag dat we momenteel beschikbaar
hebben voor het plein bedraagt € 120.000,- en
dat is een heel groot bedrag! Maar er gaat nogal
wat gebeuren dus dat hebben we hard nodig.
Als eerste komt een hoveniersbedrijf alle
werkzaamheden met grond en beplantingen
doen. Dat is een forse klus omdat onder de
stenen van het huidige plein alleen maar zand
ligt. De zandbak blijft als enige, klimtoestel en
duikelrekken gaan weg.
Als al het grondwerk klaar is komen de ‘toestelbouwers’ voor alle speeltoestellen. Het is echt
een megaklus!

De verwachting is dat het plein begin november
helemaal klaar zal zijn en officieel in gebruik
genomen zal worden.
Tot die tijd kunnen we geen gebruik maken van
het plein en gaan we op andere plekken spelen,
we hebben best wel veel ruimte rondom de
school.
Tijdens de werkzaamheden worden er, met
bouwhekken, veilige toegangspaden naar de
school gemaakt. Soms zal een situatie even
veranderen wanneer er op een bepaalde plek
gewerkt wordt. We zullen ons even moeten
aanpassen om straks te kunnen genieten op ons
nieuwe plein.
Ouderavond IEP
Dit schooljaar zijn we overgestapt op het LVS van
IEP (LVS = LeerlingVolgSysteem). Dit LVS geeft
ons veel informatie over leerlingvorderingen maar
laat ook ‘zien’ hoe de leerling tegenover het eigen
werk staat. Het leerlingrapport wordt met de
ouders besproken maar ook met de leerling!
‘Wat vind je nu zelf van je rapport?’, ‘Wat zou je
nog meer willen?’, ‘ Waar ga je de komende
periode aan werken?’
Om de ouders van onze leerlingen ‘mee te
nemen’ in dit verhaal wordt er een speciale
voorlichtingsavond gehouden op woensdag 14
september. U wordt dan uitgebreid geïnformeerd
door een ‘IEP-specialist’ zodat u inzicht krijgt in
de bijzonderheden van dit LVS en het rapport dat
de leerlingen, vanaf groep 3, krijgen.
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Vrijmarkt dinsdag 12 juli vanaf 14.00 uur
Na jaren van beperkingen kunnen we weer een
heuse ‘vrijmarkt’ houden op ons schoolplein!
Op deze dinsdagmiddag is het schoolplein weer
de plek waar kinderen spulletjes kunnen
verkopen om hun vakantiebudget een mooie
‘boost’ te geven..
Spelletjes, boeken,
speelgoed, grabbelton,
zakjes popcorn, cake
en
limonade. Het is een
echt
‘Vrijmarkt’.
De vrijmarkt start om
14.00 uur (en de
kinderen die hun
‘winkel’ moeten
inrichten gaan natuurlijk
iets
eerder naar buiten) en
is
om 15.30 afgelopen.
U kunt gerust beginnen met de voorbereidingen
en, samen met uw kind(eren) eens kijken, thuis,
wat er allemaal in de ‘winkel’ zou kunnen komen.

Belangrijke data:
-Donderdag 7 juli:
Slotconcert schoolkoor, het publiek bestaat
uit ouders van de koorleden.
-Dinsdag 12 juli:
Vrijmarkt op het schoolplein van 14.00 tot
15.30.
-Woensdag 13 juli:
Laatste schooldag groep 8.
-Donderdag 14 juli:
Fontein Springdag + afscheid collega’s
-Vrijdag 15 juli:
Laatste schooldag – kinderen komen om
12.00 naar huis.

Afscheid nemen
Zoals u wellicht weet,
neemt Jaap Hus na 16
jaar afscheid van de
Fontein om te genieten
van zijn pensioen.
Daarnaast gaan Sander
Michalewski en Sanne
Nannings na de zomer op een andere school
werken.

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie:
Maandag 17 oktober 2022 t/m
Vrijdag 21 oktober 2022
-maandag 24 oktober weer naar school.
Kerstvakantie:
Maandag 26 december 2022 t/m
Vrijdag 6 januari 2023
-maandag 9 januari weer naar school
Voorjaarsvakantie:
Maandag 27 februari 2023 t/m
Vrijdag 3 maart 2023
-maandag 6 maart weer naar school
Tweede Paasdag:
Maandag 10 april 2023
-dinsdag 11 april Studiedag schoolteam
-woensdag 12 april weer naar school
Meivakantie:
Maandag 24 april 2023 t/m
Vrijdag 5 mei 2023
-maandag 8 mei weer naar school
Hemelvaart:
Donderdag 18 mei 2023 t/m
Vrijdag 19 mei 2023
-maandag 22 mei weer naar school
Tweede Pinksterdag:
Maandag 29 mei 2023
-dinsdag 30 mei weer naar school
Zomervakantie:
Maandag 24 juli 2023 t/m
Vrijdag 1 september 2023
-maandag 4 september weer naar school

Sanne en Sander (lijkt wel een zangduo) gaan op
dinsdag 5 juli alle klassen rond om daar de
kinderen te vertellen waar ze volgend jaar gaan
werken en om alvast een beetje afscheid te
nemen van de kinderen.
Maar we hebben ook aan de ouders gedacht!
Op 14 juli, op de Fontein Springdag, staan Jaap,
Sander en Sanne tussen 13:30 en 14:30 op het
plein, zodat u gelegenheid heeft om (eventueel
dansend op de muziek), afscheid van hen te
nemen.
Team - Studiedagen 2022-2023
Op deze dagen zijn de kinderen van groep 1 t/m
8 vrij.
-

Woensdag 5 oktober 2022
Donderdag 3 november 2022
Vrijdag 20 januari 2023
Maandag 13 februari 2023
Woensdag 15 maart 2023
Dinsdag 11 april 2023
Vrijdag 23 juni 2023

2

3

